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Katecheza 9 
Temat: Kochamy swoich rodziców i opiekunów. 
Cel: uczeo poznaje Świętą Rodzinę oraz  potrafi wyjaśnid, w jaki sposób może okazad miłośd rodzicom i 
opiekunom. 
 
Pan Jezus zawsze wypełniał wolę swojego Ojca. Był też posłuszny swojej Mamie - Maryi i świętemu 
Józefowi, który był Jego opiekunem. Kochał Ich, pomagał Im w różnych pracach i okazywał szacunek. 
Nasi rodzice bardzo nas kochają, troszczą się o nas, dbają o nas, okazują nam miłośd – poświęcają się dla 
nas. Ciężko pracują, żeby tobie niczego nie brakowało.  
W jaki sposób mogę okazad miłośd, dobrod i szacunek swoim rodzicom? 
Okazuję miłośd rodzicom, gdy:  
- modlę za nich, 
- słucham ich, 
- jestem posłuszny, 
- pomagam im, 
- dobrze się uczę, 
- sprawiam im radośd, 
- mówię im, że ich kocham, 
- tulę się do nich. 
 
Praca do wykonania: wybierz sobie dzieo jaki chcesz – przytul się do Mamy i Taty i powiedz, że ich bardzo 
kochasz. A wieczorem pomódl się za nich. 
 
 
Katecheza 10 
Temat: Dzieci z Fatimy wypełniają prośbę Maryi. 
Cel: uczeo wie, jakie było przesłanie Matki Bożej w Fatimie. 
 
Matka Boża objawiła się po raz pierwszy w Fatimie – Portugalii 13 maja 1917 r. dzieciom: Łucji, Hiacyncie 
i Franciszkowi. Nagle zobaczyły błysk światła,  i Panią ubraną całkowicie na biało – świecącą bardziej niż 
słooce. Piękna Pani powiedziała: „nie bójcie się, Ja was nie skrzywdzę..." 
Przyszłam z Raju, Ja przyszłam poprosid was, abyście przychodzili tu każdego 13-ego dnia miesiąca, przez 
6 miesięcy, o tej samej porze”. 
W kolejnych objawieniach Matka Boża wyjawia swe imię – jestem MATKĄ BOŻĄ RÓŻAŃCOWĄ. Poprosiła 
je, aby modlili się na różańcu o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników. 
Ukazuje im swoje Niepokalane Serce, mówi że Pan Jezus pragnie, aby kult Jej Serca się szerzył. 
Pomimo wielu trudności dzieci wypełniły misję powierzoną im przez Matkę Bożą. Udowodniły, że dzieci 
też potrafią wypełniad poważne zadania. 
 
Pytanie: 
O co poprosiła Matka Boża dzieci podczas objawieo? 
 


